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Budoucí zemědělci dostali nové učebny
Tisková zpráva 28/2015
Lepší výuka jazyků a práce s odborným zemědělským softwarem čeká od září žáky Vyšší
odborné školy a Střední zemědělské školy v Táboře. Škola pořídila za 4,3 miliony novou
počítačovou učebnu včetně programu pro řízení chovu skotu a dvě jazykové digitální učebny.
Výuka výpočetní techniky probíhala dosud ve dvou malých učebnách se zastaralými počítači.
Škola z nich vybudovala jednu učebnu s 30 novými počítači. „Díky vytvoření jedné velké
učebny už nemusíme členit třídu na menší skupiny,“ uvádí ředitelka školy Blažena Hořejší.
Hlavní přínos v nové počítačové učebně ale vidí ředitelka v pořízení odborného
zemědělského softwaru zaměřeného na řízení chovu skotu, který na škole dosud chyběl.
„Žáci byli zcela odkázáni na teoretický výklad. Navíc bez možnosti vyučovat program řízení
chovu skotu jsme nemohli spolupracovat s odbornými firmami, které tyto programy vytvářejí a
využívají,“ dodává ředitelka. Žáci mohou díky softwaru například hodnotit reprodukci zvířat,
připravovat denní hlášení o chovu a vést veškerou zootechnickou evidenci.
Vedle počítačové učebny vybudovala škola i dvě nové digitalizované jazykové laboratoře.
Každý žák bude mít svůj počítač včetně sluchátek a mikrofonu. Vyučující může sledovat
jednotlivé studentské obrazovky a zvuky nebo všechny studentské obrazovky současně.
Také může organizovat žáky do dvojic nebo malých skupin pro konverzaci a všechny dialogy
si zaznamenat. „Způsob výuky cizích jazyků bude velkou změnou jak pro žáky, tak i
pedagogy. Už nebudeme používat jen sešity, magnetofon a tabuli. Pedagogové se nyní
proškolují, aby uměli veškeré technologie v jazykové laboratoři používat,“ uvádí ředitelka.
„Projekt si vyžádal 4,3 milionů korun a přispěla na něj dotace z ROP Jihozápad ve výši 3,6
milionů korun,“ uvádí Lukáš Tryml ze společnosti G-PROJECT, který na projekt zpracoval
úspěšnou žádost o dotaci a nyní dohlíží na to, aby byl projekt realizován dle dotačních
pravidel a dotace byla škole v plné výši proplacena.
Realizátor projektu: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstní T.
G. Masaryka 788
Celkové výdaje: 4,3 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 3,6 mil. Kč

Tento projekt Modernizace odborné a jazykové výuky s využitím IT na VOŠ a
SZEŠ Tábor je spolufinancován Evropskou unií.
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Společnost G-PROJECT, s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších poradenských agentur zaměřujících se na oblast asistence
žadatelům při předkládání projektů do evropských a dalších fondů. Byla založena ještě před vstupem České republiky do
Evropské unie a za dobu svého působení sehnala pro klienty z celé České republiky více než dvě miliardy korun z evropských
fondů. Společnost G-PROJECT, s.r.o. klade velký důraz na odpovědnost vůči svému okolí. Proto také realizuje firemní grantový
program, v rámci něhož rozděluje finanční prostředky mezi potřebné projekty. Zaměřuje se též na environmentální důsledky své
činnosti a věnuje se rozvoji regionu. Dlouhodobou prioritou společnosti je zvýšení transparentnosti všech dotačních programů.
Tuto snahu potvrzuje i titul Odpovědná firma roku Jihočeského kraje 2010, který společnost G-PROJECT, s.r.o. získala v rámci
soutěže Vodafone Firma roku 2010. V této soutěži se dostala i mezi deset nejlepších finalistů v boji o titul Vodafone Firma roku
2010 Jihočeského kraje.
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